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ODŮVODNĚNÍ

vyhlášky č.   /2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování 
osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob 
a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění 
pozdějších předpisů

A. OBECNÁ ČÁST

a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (malá RIA)

1. DŮVOD PŘEDLOŽENÍ

Vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu č. 254/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 
Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „novela 
zákona o bankách“). Obsahem této novely je kromě jiného změna přístupu k pobočkám 
zahraničních bank ze států mimo EU/EHP (dále jen „pobočka banky z jiného než členského 
státu“). Novela zákona o bankách nabyla účinnosti dnem 3. srpna 2012. Tato novela zákona
obsahuje zmocnění pro Českou národní banku k vydání vyhlášky, která upraví vzor formuláře a 
obsah jeho příloh pro podání žádosti o licenci pro pobočku banky z jiného než členského státu.

1.1 Název
Vyhláška č.    /2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování 
osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob 
a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

1.2 Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, a rizik spojených 
s nečinností

Cílem vyhlášky je v souvislosti s novou úpravou podmínek pro udělení licence pobočce banky 
z jiného než členského státu (§ 5 odst. 4 novely zákona o bankách) naplnit zmocnění pro 
Českou národní banku k vydání prováděcího právního předpisu, podle kterého lze žádost o 
licenci podat pouze na předepsaném formuláři, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující 
splnění podmínek uvedených v zákoně. 

2. NÁVRH VARIANT ŘEŠENÍ

2.1 Návrh možných řešení včetně varianty „nulové“

Nevydání prováděcího právního předpisu (realizace tzv. „nulové varianty“) by nenaplnilo účel 
zákona, který s vydáním prováděcího předpisu výslovně počítá. Změny provedené na zákonné 
úrovni vyžadují úpravu prováděcím předpisem. Pokud by nebyla provedena novela vyhlášky, 
vedlo by to ke zbytečným průtahům při vyřizování žádosti, neboť žadatel by přesně nevěděl, 
jak má srovnatelnost a neexistenci překážek pro výměnu informací mezi orgány dohledu 
prokazovat. 

Vzhledem k rozsahu vyhlášky č. 233/2009 Sb. a k navrhovaným změnám, k nimž dochází 
v souvislosti s novelou zákona o bankách (254/2012 Sb.), by řešení spočívající ve vydání nové 
vyhlášky bylo neadekvátním řešením. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že jedinou možnou variantou je vydání novely vyhlášky 
č. 233/2009 Sb.
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2.2 Dotčené subjekty

Dotčenými subjekty nové vyhlášky jsou zahraniční banky se sídlem mimo EU/EHP, které jsou 
žadateli o licenci pro svou pobočku, která bude vykonávat činnost na území České republiky. 

Počet subjektů, jichž se navrhovaná úprava v budoucnu dotkne, je těžko předvídatelný. 
V současné době v České republice žádná pobočka banky z jiného než členského státu
nepůsobí. 

3. VYHODNOCENÍ NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ

3.1 Identifikace nákladů a přínosů

Vyhláška pouze rozpracovává požadavky vyplývající z novely zákona o bankách a svým 
charakterem nemá dopad na podnikatelské prostředí. Jedná se pouze o dílčí úpravu spočívající 
ve specifikaci skutečností, které musejí být v návaznosti na požadavek zákona předloženy 
v souvislosti se žádostí o udělení licence pobočce banky z jiného než členského státu. Dopad na 
rozpočet České národní banky se nepředpokládá. 

Vyhláška nemá dopady na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty.

3.2 Konzultace

V souladu s Dohodou o spolupráci při přípravě návrhů vnitrostátních právních předpisů 
týkajících se finančního trhu a dalších předpisů, které se týkají působnosti dohody stran, byl 
návrh vyhlášky konzultován s Ministerstvem financí. Návrh vyhlášky byl projednán v rámci 
mezirezortního připomínkového řízení a zaslán ke konzultaci České bankovní asociaci. 

Návrh vyhlášky nepodléhá konzultaci s Evropskou centrální bankou podle Rozhodnutí Rady č. 
98/415/ES ze dne 29. června 1998 o konzultacích vnitrostátních orgánů s Evropskou centrální 
bankou k návrhům právních předpisů.

4. NÁVRH ŘEŠENÍ

4.1 Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení

Vzhledem k vyloučení tzv. nulové varianty a nevhodnosti úpravy formou zákona 
je předkládaný návrh v podobě novelizace stávající vyhlášky č. 233/2009 Sb. jediným 
legislativně vhodným řešením.

4.2 Implementace a vynucování

Implementace předkládaného návrhu nevyžaduje zásadní změny činnosti dotčených subjektů 
ani České národní banky při výkonu dohledu, přispívá k posílení právní jistoty dotčených 
subjektů a nepředpokládá významné zvýšení administrativní zátěže.

Respektování právní úpravy je zajištěno podle povahy věci prostředky správní kontroly 
a dohledu, správního řízení a správního soudnictví.

Předkládaný návrh neobsahuje řešení, která by představovala zvýšené riziko z hlediska 
proveditelnosti a vynutitelnosti.
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4.3 Přezkum účinnosti

Účinnost vyhlášky bude prověřována průběžně v rámci správních řízení. Zjištěné nedostatky 
z praxe je možné řešit v rámci nové úpravy.

4.4 Kontakty a prohlášení schválení hodnocení dopadů

Česká národní banka
Lenka Snížková
Sekce regulace a mezinárodní spolupráce 
na finančním trhu
Odbor regulace finančního trhu
Tel.: + 420 224 412 117
E-mail: lenka.snizkova@cnb.cz

b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
vyhláška navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, s právem 
Evropské unie

Navrhovaná právní úprava je vydávána na základě a v mezích zmocnění obsaženého v § 4 odst. 
8, § 5 odst. 5 a § 20 odst. 4 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., 
zákona č. 230/2009 Sb. a zákona č. 254/2012 Sb. (dále jen „zákon o bankách“): 

Vyhláška není transpozičním předpisem evropského práva.

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST

K článku I

K bodu 1

Novela zákona o bankách (č. 254/2012 Sb.) stanoví minimální výši finančních zdrojů 
poskytovaných pobočce banky z jiného než členského státu. Doposud tato částka byla 
stanovena vyhláškou na základě příslušného zmocnění v zákoně o bankách. Ustanovení týkající 
se minimální výše finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky se ve vyhlášce 
v souladu s provedenou změnou v zákoně o bankách zrušuje. Vzhledem k tomu, že otázka 
stanovení minimální výše finančních zdrojů pobočce zahraniční banky byla i v názvu vyhlášky, 
považujeme za vhodné přizpůsobit název vyhlášky tak, aby odpovídal jak provedeným 
změnám v zákoně o bankách, tak i v samotné vyhlášce. Ponechání původního názvu by mohlo 
být pro uživatele této vyhlášky zavádějící.

K bodu 2

Vložení nového § 4 odst. 8 do zákona o bankách, jehož obsahem je podání žádosti o licenci na 
předepsaném formuláři, vyvolalo potřebu promítnout tuto změnu do úvodní věty § 1 odst. 1 
vyhlášky tak, aby byla v souladu s novým ustanovením § 4 odst. 8 zákona o bankách.

K bodu 3

Zákon o bankách rozlišuje pobočky zahraniční banky podle toho, zda se jedná o pobočku 
zahraniční banky se sídlem v členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní 
stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru (pobočka banky z členského státu), nebo 
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zda se jedná o pobočku zahraniční banky se sídlem v jiném než členském státě (pobočka banky 
z jiného než členského státu). Zahraniční banky z členského státu vykonávají svou činnost na 
území České republiky prostřednictvím svých poboček na základě jednotné licence, tedy bez 
toho, aby byly licencovány Českou národní bankou. Bylo proto nutné opravit text v § 1
vyhlášky tak, aby odpovídal nové terminologii po novele zákona o bankách a aby bylo zcela 
jednoznačné, že předmětem úpravy vyhlášky je pouze žádost o licenci pro pobočku banky 
z jiného než členského státu.

K bodu 4

V návaznosti na změny uvedené v bodě 1 výše se zrušuje ustanovení uvedené v § 1 odst. 3 
vyhlášky, jehož předmětem bylo, že vyhláška stanoví minimální výši finančních zdrojů, které 
poskytuje zahraniční banka se sídlem mimo území členského státu pobočce zřizované v České 
republice.

K bodu 5

Dochází k vypuštění definice pojmu členský stát z vyhlášky, a to z toho důvodu, že tato 
legislativní zkratka je již použita v příslušných zákonech, o které se vyhláška opírá, tj. v zákonu 
č. 21/1992 Sb. (dříve v § 4 odst. 3 nově v § 1 odst. 6 písm. a), zákonu č. 87/1995 Sb. (§ 1a 
písm. q), zákonu č. 256/2004 Sb. (§ 195), zákonu č. 189/2004 Sb. (§ 131 odst. 1), zákonu 
č. 426/2011 Sb. (§ 3 písm. f) a zákonu č. 427/2011 Sb. (§ 3 písm. k). Legislativní zkratka 
„členský stát“, která je použita ve vyhlášce i v uvedených zákonech, zahrnuje členské státy 
Evropské unie a jiné státy tvořící Evropský hospodářský prostor.

Stávající písmeno k) je nahrazeno novým pojmem, kterým je „osoba, která je regulovaným 
subjektem na finančním trhu“. Tento pojem je používán v souvislosti s nabytím kvalifikované 
účasti na osobách, které jsou dohlíženy a regulovány Českou národní bankou (regulovaná 
právnická osoba) – blíže komentář k bodu 7 níže.

K bodu 6

V návaznosti na přesunutí zmocnění k vydání vyhlášky z § 4 odst. 1 do nově vloženého 
odstavce 8 zákona o bankách a změnu slova „tiskopis“ na „formulář“, bylo nutné promítnout 
tyto změny i do § 3 odst. 1 vyhlášky.

K bodu 7

Při udělování licence nebo povolení k činnosti a dále v případě udělování předchozího souhlasu 
k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě se sídlem v České 
republice je záměrem, aby nebyly zbytečně zatěžovány předkládáním řady dokumentů (příloh) 
osoby, které již při povolení své činnosti nebo v souvislosti s nabytím kvalifikované účasti na 
regulovaném subjektu na finančním trhu byly posuzovány orgánem dohledu země jejich sídla a 
jsou tímto orgánem dohlíženy. Jedná se o banky, obchodníky s cennými papíry, investiční 
společnosti, investiční fondy, penzijní společnosti, pojišťovny a zajišťovny, platební instituce, 
instituce elektronických peněz a osoby vykonávající jinou regulovanou činnost na finančním 
trhu. Regulovanou činnost však nelze zaměňovat např. s regulací informační povinnosti 
emitentů investičních cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu. Při 
redukci příloh se přihlíží také k tomu, že Česká národní banka je povinna ze zákona před 
vydáním rozhodnutí o žádosti požádat o stanovisko k záměru příslušné regulované finanční 
instituce založit v České republice regulovanou právnickou osobu nebo se na ní majetkově 
účastnit příslušný orgán dohledu jiného členského státu. 
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Z uvedeného důvodu byly v § 4 odst. 4 a 5 uvedeny případy, u nichž dochází k redukci příloh, 
které žadatel v souvislosti s podanou žádostí přikládá nebo naopak nemusí přikládat. Provedená 
změna věcně nemění již zavedenou filosofii přístupu, pouze vede k úpravě textu, aby byl pro 
uživatele srozumitelnější a jasnější.

K bodu 8

S odvoláním na odůvodnění k bodu 3 dochází ke změně nadpisu HLAVY II. 

K bodu 9

V návaznosti na změnu zákona o bankách uvedenou v bodě 2 výše bylo rovněž nutné provést 
opravu odvolávky na zákon o bankách uvedený ve vyhlášce v závorce pod nadpisem 
k paragrafu 5.

K bodu 10

V návaznosti na změnu zákona o bankách uvedenou v bodech 3 výše se mění skupinový nadpis 
paragrafů 6 a 7 vyhlášky.

K bodu 11

Do tohoto ustanovení se promítají změny provedené v § 1 vyhlášky a dále změny související 
s rozlišením, zda je o pobočku banky z členského státu či pobočku banky jiného než členského 
státu. Dále se v úvodním odstavci doplňuje odvolávka týkající se příloh, které je nutné 
k žádosti doložit, i na § 7, kde je uveden obsah příloh v návaznosti na nové podmínky uvedené 
v zákoně o bankách, jejichž splnění je nezbytné pro udělení licence.

K bodu 12

Obsahem tohoto bodu je zrušení písmene f) v § 6, které se v rozšířené podobě přesouvá 
do nového § 7 písm. b) vyhlášky.

K bodu 13

Změna uvedená v tomto bodě představuje pouze legislativně technickou změnu vyvolanou 
vypuštěním dosavadního písmene f). 

K bodu 14

Toto ustanovení vyhlášky uvádí další přílohy, které je nutné přiložit k žádosti o licenci 
pro pobočku banky z jiného než členského státu k prokázání nových požadavků stanovených 
v novele zákona o bankách - § 5 odst. 4 písm. j) a k). V souvislosti s novými požadavky 
se od žadatele požaduje předložení analýzy právních nebo jiných předpisů týkajících 
se činnosti zahraniční banky v zemi jejího sídla pro účely posouzení srovnatelnosti výkonu 
dohledu a vyjádření, zda právní řád země sídla banky z jiného než členského státu nestanoví 
žádné překážky bránící efektivní výměně informací mezi Českou národní bankou a orgánem 
dohledu tohoto státu.

Pokud jde o analýzu právních předpisů pro účely posouzení srovnatelnosti, měla by obsahovat 
zejména následující skutečnosti:

a) kdo může udělit bankovní licenci, jaké má tento orgán postavení a zda jeho rozhodnutí jsou 
nezávislá. Cílem je zjistit právní rámec, který zaručuje, že je v příslušné zemi nastaven 
takový právní řád, který nedává prostor ovlivňovat příslušný orgán vydávající licenci a 



6

který zaručuje, že nelze svévolně měnit pravidla týkající se podmínek pro vydávání licence 
i dalších pravidel souvisejících s činností bank;

b) podmínky pro udělení a odejmutí licence v zemi sídla zahraniční banky. Subjekt 
vykonávající činnost banky na základě podmínek, které nepožadují dostatečnou výši 
kapitálu, prokazování původu kapitálu, identifikaci hlavních akcionářů a posuzování jejich
důvěryhodnosti, kvalifikovaný a důvěryhodný management, nelze považovat za banku se 
srovnatelnými podmínkami pro udělení licence, které jsou běžné v EU;

c) zda a v jakém rozsahu je upraven výkon dohledu nad bankou (individuální a konsolidovaný 
dohled, existence jasných zákonných i vnitřních pravidel pro tento dohled apod.);

d) zda existují pravidla obezřetného podnikání (kapitálová přiměřenost, angažovanost, 
likvidita, řídící a kontrolní systém včetně systému řízení rizik apod.) a nakolik jsou tato 
pravidla obsahově blízká evropských pravidlům;

e) zda orgán dohledu je oprávněn poskytovat jiným orgánům dohledu informace získané 
v rámci svého výkonu dohledu nad bankou a informace související nebo mající dopad 
na činnost poboček v zahraničí, včetně uplatněných sankčních opatření uvalených na tuto 
banku;

f) nastavení systému sankčních opatření, pokud banka nedodržuje zákony, předpisy nebo 
podmínky, za nichž byla licence udělena apod.;

g) jaké jsou informační povinnosti banky vůči orgánu dohledu a veřejnosti a za jakých 
podmínek je možné poskytovat informace získané orgánem dohledu v rámci výkonu 
dohledu třetím osobám;

h) vedení účetnictví včetně toho, zda je vedeno podle mezinárodních účetních standardů, a zda 
existuje povinnost zajistit audit účetní závěrky banky;

i) definování bankovního tajemství a jeho ochrany, možnost použití důvěrných informací 
a úprava povinnosti zachovávat mlčenlivost.

K bodu 15

Viz stejné odůvodnění uvedené k bodu 7.

K bodu 16
Viz odůvodnění uvedené k bodu 3.

K článku II

Navrhovaná vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 254/2012 Sb., kterým 
se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony. Vzhledem k tomu, že citovaný zákon nabyl již účinnosti (3. srpna 2012), navrhuje se 
účinnost vyhlášky dnem 1. prosince 2012.




